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Anotace 

V bakalářské práci jsou řešeny doporučené technické varianty řešení plochých střech 

od DEK a.s. a porovnání jejich investičních nákladů, výhod a nevýhod variant. 

Nejprve jsou řešeny obecné požadavky, seznámení s plochými střechami, jejich 

skladba, jednotlivé vrstvy, názvosloví, dělení plochých střech z různých hledisek, seznámení 

se základními typy konstrukcí plochých střech. Po obecném seznámení následuje praktická 

část práce, která se zabývá Bytovým domem Pod Všemi Svatými v Plzni, kde jako návrh 

projektanta byla použita doporučená skladba od DEK s úpravou některých vrstev. Dále se 

práce zabývá všemi jednotlivými zvolenými variantami od DEK, jejich skladbou, vyčíslením 

investičních nákladů, nákladů na materiál, tepelně-technickým posouzením variant. Na 

porovnání investičních nákladů navazuje analýza vhodného výběru varianty řešení na tuto 

konkrétní stavbu a vyhodnocení jejího výběru.  

 

Annotation 

In the bachelor thesis are solved recommended technical alternative solutions for flat 

roofs from DEK a.s. and compared to their investment costs, advantages and disadvantages of 

variant.  

First, they are dealt with general requirements, familiarization with flat roofs, their 

composition, the individual layers, terminology, division of flat roofs from different 

perspectives, familiarization with the basic structure types of flat roofs. After a general 

introduction followed by a practical part, which deals with Residential building Pod Všemi 

Svatými in Pilsen, where a proposal has been the designer used the recommended composition 

of DEK alteration with some layers. Furthermore, the work deals with all the different variants 

selected from DEK, their composition, quantification of investment costs, costs of materials, 

thermal-technical assessment of the options. On comparing investment costs, followed by an 

analysis of a suitable choice of alternative solutions to this particular building and evaluation 

of its choice. 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá technickým řešením ploché střechy Novostavby Bytového 

domu Pod Všemi Svatými v Plzni. Porovnává řešení architekta a dalších doporučených 

skladeb plochých střech od firmy DEK a.s. z hlediska investičních nákladů variant.  

Je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část.  

Teoretická část obsahuje obecný popis střech, rozdělení, požadavky na střešní pláště, 

dále se zaměřuje pouze na řešené ploché střechy a jejich dělení z různých hledisek, názvosloví 

a popis jednotlivých vrstev. Teoretická část slouží k seznámení se s typy střešních konstrukcí. 

Praktická část se zabývá již stavbou Bytového domu Pod Všemi Svatými. Po 

seznámení se se stavbou, následují schémata skladby střešních plášťů doporučených od firmy 

DEK a.s. a jejich stručný popis. Výpočet součinitele tepelného odporu konstrukce za použití 

programu na stránkách www. Dek.cz. Investiční náklady a náklady na materiál, které byly 

vypočteny v SW euroCALC Remote Student, zapůjčeném od firmy Callida, s.r.o. v rámci 

studentské výuky. Zakončením jsou shrnující tabulky, pro lepší přehled výsledků. 

Výsledkem je analýza vhodné varianty řešení pro tuto stavbu a zhodnocení výběru 

projektanta.  
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Teoretická část 

Definice 

Střecha je obvodová konstrukce, chránící vnitřní prostory před vnějšími vlivy. 

Zpravidla ohraničuje budovu nad posledním podlažím a někdy i ze stran. Je to jedna 

z hlavních konstrukcí budovy.  

Obecné požadavky na střešní plášť 

Střešní plášť ovlivňují vnitřní i vnější vlivy, mezi ně patří: 

„Umístění stavby, klimatické vlivy, tepelně technická kritéria, biologické vlivy, 

akustické vlivy, chemické vlivy, ekologie, požární bezpečnost, odvodnění, 

ochrana před bleskem, provoz.“ [5] 

„Mezi základní požadavky na střešní konstrukce patří požadavky: 

1. Statické- střecha musí přenést veškerá zatížení (od střešního pláště, 

vody, sněhu, větru, provozu, atd.). 

2. Protipožární- musí vykazovat určitou požární odolnost. 

3. Na využití střešních ploch- tzv. Provozní střechy (pochůzné, 

pojížděné a zelené střechy). 

4. Na využití podstřešních prostorů. 

5. Na horní osvětlení- střešní okna, světlíky, apod.  

6. Na větrání- u vzduchových mezer dvouplášťových či víceplášťových 

střech. 

7. Na vnitřní prostředí- teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu.  

8. Na rozpětí (vzdálenost podpor)- podle účelu podstřešních prostorů. 

9. Architektonické:  

- Pasivní funkce (krytí objektu) 

- Aktivní funkce (výraz díla) 

10. Na trvanlivost – dočasné (provizorní), trvalé.  

11. Ekonomické.“[1] 
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Rozdělení střešních konstrukcí  

 podle tvaru střešní plochy 

 jeho sklonu 

 využití střešní plochy 

 počtu střešních plášťů 

 tvaru střešní plochy 

 rozpětí střech 

Složení střešního pláště  

Všeobecně se dá říci, že každý střešní plášť se skládá z těchto vrstev: 

a. Nosná vrstva konstrukce (přenášející zatížení střechy do svislých 

nosných konstrukcí objektu) 

b. Střešní plášť (obsahuje hydroizolaci, tepelněizolační vrstvu, parotěsnou 

zábranu, dilatační vrstvy, drenážní vrstvy) 

c. Doplňkové konstrukce a prvky  

Střechy se dělí i podle uspořádání střešních plášťů a to: 

 Jednoplášťové- střešní plášť se skládá z jednovrstvého střešního pláště 

 Dvouplášťové- dva střešní pláště, které jsou odděleny vzduchovou mezerou 

 Víceplášťové- dva a více střešních plášťů, oddělené vzduchovými 

mezerami 

 Obr. 1 Schémata plochých střech jednoplášťové a dvouplášťové, zdroj: Jaroslav Solař; 

Pozemní stavitelství IV. Část 1: Střechy-všeobecně, ploché střechy [1] 
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Obr. 2 Schémata šikmé střechy dvouplášťové a ploché střechy několikaplášťové, zdroj: Jaroslav Solař; 

Pozemní stavitelství IV. Část 1: Střechy-všeobecně, ploché střechy [1] 

Rozdělení střešních konstrukcí podle sklonu střešní plochy 

 Ploché střechy α ≤ 5°  

 Šikmé střešní pláště 5° < α ≤ 45° 

 Strmé střešní pláště 45° < α ≤ 90° 

Ploché střechy 

Rozdělení plochých střech z hlediska pochůznosti  

 Nepochůzné- pouze pro kontrolu střešního pláště a její údržbu, dále pro 

kontrolu případných technologických zařízení zde umístěných.  

 Provozní (pochozí)- pokud střecha slouží pro více než údržbu a kontrolu, 

pochůzné (vrchní vrstva nejčastěji dlažba), pojížděné (provoz dopravy, 

parkoviště), zelené střechy (střešní zahrady).  
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Názvosloví ploché střechy 

 Nosná střešní konstrukce- konstrukce přenášející veškerá zatížení od střešní 

konstrukce (sníh, vítr, voda, provoz, střešní pláště, doplňkové konstrukce, ad.) 

do dalších nosných konstrukcí objektu 

 Střešní plášť- skládá se z několika vrstev, které z pravidla tvoří nosná vrstva 

střešního pláště, dále jsou vrstvy jako: hydroizolační vrstva, tepelně-izolační 

vrstva, parotěsná vrstva, ochranná vrstva, dilatační, separační, stabilizační, 

drenážní, pohledová, filtrační ad.) 

 Střešní souvrství- všechny vrstvy dané střechy  

 Spádová vrstva- vrstva střechy, která tvoří potřebný sklon dalších vrstev a tím 

střešního povrchu střechy (pro odtok vody ad.) 

 Podkladní vrstva- vrstva tvořící vhodný podklad pro další vrstvy střešního 

pláště 

 Expanzní vrstva- je to tenká vzduchová mezera nebo materiál s vekou 

pórovitostí, který umožňuje vyrovnání rozdílných tlaků vodní páry mezi daným 

místem střešní skladby a vnějším prostředím. Nazývá se také mikroventilační 

vrstva. Plní často také funkci dilatační vrstvy.  

 Ochranná vrstva- ochraňuje další vrstvy (hydroizolaci) před poškozením 

(vnitřní či vnější vlivy) 

 Provozní vrstva- ochraňuje další vrstvy (hydroizolaci) před poškozením 

(vnitřní či vnější vlivy) 

 Pohledová vrstva- vrstva soužící k zajištění požadovaného vzhledu střechy 

 Dilatační vrstva- vrstva umožňující posuny vrstev střešního pláště 

 Separační vrstva- separuje (odděluje) dvě vrstvy střešního pláště a zabraňuje 

jejich poškození z důvodů mechanického, chemického, aj. (zabraňuje 

vzájemnému poškození mezi oddělenými vrstvami)  

 Spojovací vrstva- spojuje dvě na sebe navazující vrstvy střešního pláště 

 Stabilizační vrstva- stabilizuje vrstvy střešního pláště na svém místě, 

zabraňuje jejich posunu, poškození (vztlak vody, sání větru) 

 Drenážní vrstva- odvádí vodu ze souvrství střešního pláště, umisťuje se nad 

hlavní příp. pojistnou hydroizolační vrstvu  
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 Filtrační vrstva- má za úkol zachytit jemné látky pronikající s vodou do 

skladby střešního pláště, případně uvolněné z ostatních vrstev střešního pláště 

 Vegetační vrstva- vrstva zajišťující růst rostlin (zelené střechy) 

 Hydroizolační vrstva- vrstva chránící před pronikáním vody do střešního 

pláště, případně do prostor pod střechou (srážková voda, provozní voda) 

 Tepelně-izolační vrstva- vrstva omezuje tepelnou ztrátu (resp. zisk) z budovy 

a pomáhá tím zajišťovat potřebné mikroklima vnitřního prostředí budovy.  

Skladby střešních plášťů 

1. Jednoplášťové ploché střechy 

 Bez tepelné izolace 

 S tepelnou izolací (větrané, nevětrané) 

a) Klasické pořadí vrstev 

b) Obrácená střecha (opačné pořadí vrstev) 

c) Kompaktní skladba vrstev (kompaktní střechy) 

d) Plus střecha (rekonstrukce) 

e) Duo střecha ((rekonstrukce, i novostavby) 

2.  Dvouplášťové (větrané, nevětrané) 

3. Víceplášťové 

 

Skladby střešních plášťů: 

1. Jednoplášťové ploché střechy (větrané, nevětrané) 

Mají celkově menší tloušťku střešního pláště, rychleji a jednodušeji se realizují, 

s celkově méně vrstvami jsou také levnější, jednodušeji se opravují (není třeba odstraňovat 

tolik vrstev v případě poruchy než u víceplášťových). 

 

 Bez tepelné izolace 

Používají se v případě zastřešení nevytápěného prostoru či otevřeného. Jde zde pouze o funkci 

nosnou a hydroizolační.  

 S tepelnou izolací 
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Střešní plášť je buďto:  

a. Klasické pořadí vrstev 

Obr. 3 Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, zdroj: Karel Chaloupka, Zbyněk Svoboda; 

Ploché střechy (praktický průvodce) [4] 

 

b. Obrácená střecha (opačné pořadí vrstev) 

Obr. 4 Jednoplášťová plochá střecha s opačným pořadím vrstev, zdroj: Karel Chaloupka, Zbyněk Svoboda; 

Ploché střechy (praktický průvodce) [4] 

 

c. Kompaktní skladba vrstev (kompaktní střechy) 
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d. Plus střecha (rekonstrukce) 

Obr. 5 Jednoplášťová plochá střecha (střecha plus), zdroj: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., Doc. Ing. Šárka 

Šilarová, CSc.; Konstrukce pozemních staveb 40 (Zastřešení) [5] 

 

e. Duo střecha ((rekonstrukce, i novostavby) 

2. Dvouplášťové (větrané, nevětrané) 

3. Víceplášťové 

Odvodnění střechy 

Odvodnění střechy musí zajišťovat odtok srážkové vody tak, aby nedocházelo k 

přetěžování nosné konstrukce střechy. Důležité je zajistit rychlý a plynulý odtok vody do 

kanalizace či terén v každé roční době.  

V případě odvodnění ploché střechy se převážně odvodňuje dovnitř dispozice. U 

plochých střech s povlakovou hydroizolační vrstvou se doporučuje minimální sklon ploch 1% 

směrem k odvodnění.  

Spád střechy se zajišťuje buď spádem nosné konstrukce střechy, nebo navržením 

spádové vrstvy, např. spádové klíny tepelné izolace.  

Návrh ploché střechy 

Mezi hlavní výhody patří: 

 Menší výška budovy  

 Další možné využití střešní plochy 

 Úspora materiálu 

 Možnost zastřešení tvarově složitých půdorysů 

 Snadnější přístup  
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Nevýhody 

 Nutnost striktního dodržování technologických postupů 

 Složité hledání porušení střešního pláště 

 Není možná kontrola vnitřních, zakrytých, vrstev pláště 

 Častá místa poruch (kouty, styky střechy s atikou, komínem, jakékoli 

prostupy střešním pláštěm) 

Střešní zahrady, zelené střechy 

Realizace střešních zahrad probíhá nejen na plochých střechách ale i šikmých. Střešní 

plocha je celá nebo z její větší části zakryta zelení (vegetací, půdou, substrátem). Zelené 

střechy jsou velice náročné na technologii provádění a mají vyšší nároky na údržbu. Nutnost 

kvalitní hydroizolační vrstvy a systému vrstev chránících před prorůstání kořeny a porušení 

dalších vrstev skladby.   

Jedná se o extenzivní či intenzivní zeleň. Extenzivní zeleň jsou trvalky, suchomilné 

rostliny, odolné rostliny vůči velkým změnám teplot a suchu. Často jsou používány mechy, 

koberce trav, plazivé rostliny, kterým stačí nízká vrstva substrátu. Intenzivní zeleň jsou 

zahrady s květinami, keři a nízkými stromky. Má vysoké požadavky na únosnost konstrukce, 

z důvodu tloušťky zeminy, která se pohybuje až okolo 1 m. Tato konstrukce často obsahuje i 

zavlažování.  
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Praktická část 

Obr. 6 Ilustrace, zdroj: www.podvsemisvatymi.cz 

Novostavba bytového domu Pod Všemi Svatými se nachází v Plzni v ulici Pod Všemi 

Svatými, v katastrálním území Plzeň, na parcelních číslech 12044/1, 12053/1 a 12760/1.  

Projektantem a zároveň investorem je Jana Čechová, Bolevecká 10, 301 00 Plzeň, 

projekt vypracoval Tomáš Strnádek v roce 2012. Termín začátku skutečné realizace projektu 

byl naplánovaný na červenec 2012 a ukončení pak srpen 2013.  

Stavební pozemek je v blízkosti centra města Plzně ve čtvrti Roudná. Pozemek je 

oproti okolí mírně zapuštěn. 

  

 

 

 

 

Obr. 7 Koordinační situace stavby, zdroj: Projektová dokumentace 

 

http://www.podvsemisvatymi.cz/
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Celková plocha pozemku je 1213 m2. Zastavěná plocha činí 444 m2, 36,6%. 

Hlavním účelem projektu je sloužit jako bytový dům. Objekt má 4 nadzemní a 1 

podzemní podlaží, v 1. nadzemním podlaží se nachází prostory pro kanceláře, v dalších 

patrech jsou pak bytové jednotky. V podzemním podlaží se nachází garážová stání.  

Objekt leží na poměrně stísněném pozemku obdélníkového tvaru. Samotná stavba je 

nepravidelného obdélníku s ustupujícím 4. NP. Výška stavby činí 12,58 m, rozměry jsou 

26,75m x 26,625 m. Objekt směrem do ulice Všech Svatých přesahuje přes 1.NP, balkony se 

nachází na jižní, západní a východní straně o celkové šíři 1,5 m. Celkové čistá bytová plocha 

je 1039,85 m
2
, nebytová pak 263,21 m

2
. Nebytové (kancelářské) prostory jsou zde celkem 3, 

bytových jednotek se zde nachází 10, byty jsou uspořádané jako 2+kk, 3+kk a 4+kk.  

 

 

Obr. 8 Půdorys 1. Nadzemního podlaží, zdroj: Projektová dokumentace 
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Obr. 9 Půdorys 4. Nadzemního podlaží, zdroj: Projektová dokumentace 

Obr. 10 Půdorys střechy, zdroj: Projektová dokumentace 
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Obr. 11 Výkres stropu nad 4.NP, zdroj: Projektová dokumentace 

Obr. 12 ŘEZ A-A´, zdroj: Projektová dokumentace 
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Železobetonové základové pasy jsou založeny na pilotech, 1. PP je z monolitického 

železobetonu, 1.NP je částečně z monolitického železobetonu (stěna k ulici u Všech Svatých) 

zbylé části jsou již zděné jako i další patra. Výtahovou šachtu tvoří železobetonové 

monolitická stěna, schodišťový prostor je zděný s prefabrikovaným železobetonovým 

schodištěm. Výplně otvorů jsou v prvním nadzemním podlaží hliníková, v dalších patrech pak 

plastové s dekorem dřeva.  

Plochá střecha bytového domu o ploše 330,82 m
2
 je navržena jako střecha nepochozí. 

Přístup na střechu je zajištěn zabudovaným žebříkem z mezipodesty ve schodišťovém 

prostoru.  

Skladba ploché střechy objektu Bytového domu u Všech Svatých byla navržena 

projektantem (v projektu jako skladba S7) Dekroof 08. Kterou si projektant upravil, ochranná 

vrstva Filtek 500 byla nahrazena vrstvou Filtek 300 a byla zvětšena vrstva kačírku o 10 cm. 

Dle mého názoru byl Filtek 500 nahrazen Filtekem 300 z důvodu zjednodušení objednávání 

materiálu a jeho úspory. Důvod navýšení vrstvy kačírku od doporučené tloušťky vrstvy mi 

není znám.  

Cílem praktické části bakalářské práce je posouzení návrhu a investičních nákladů 

variant ploché střechy na popsaný bytový dům Pod Všemi Svatými. A to na konkrétní 

doporučené skladby střech od firmy Dektrade převzaté z jejich webových stránek 

www.dek.cz.  

Ze všech možností byly vybrány pouze nepochozí střechy s monolitickou nosnou 

vrstvou. A to tyto konkrétní typy z nabídky od Dektrade: Dekroof 01, Dekroof 02, Dekroof 

03, Dekroof 04, Dekroof 05, Dekroof 06, Dekroof 08, Dekroof 09A, Dekroof 09B.  

Konkrétní rozbory skladeb následují ve vlastní práci, z výběru byly vyloučeny skladby 

s pochozí úpravou z důvodu, že stavba nemá přístup ani podmínky pro užívání střechy. 

K jednotlivým zvoleným návrhům skladeb byly v SW euroCALC Remote Student zpracovány 

položkové rozpočty. Program byl zapůjčen od firmy Callida, s.r.o. v rámci studentské výuky. 

Program slouží rozpočtářům a kalkulantům ve stavebnictví, je zameřen na efektivní 

zpracování všech typů rozpočtů, poptávání subdodávek, vyhodnocení, řízení realizace stavby 

a controlling. 

Každá skladba byla posouzena v programu stavební-fyzika, na stránkách 

https://stavebni-fyzika.cz/.  

 

https://stavebni-fyzika.cz/
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DEKROOF 01  

Specifikace skladby: 

Obr. 13 Skladba Dekroof 01, zdroj: www.dek.cz 

 

Popis skladby: 

Jedná se o jednoplášťovou, mechanicky kotvenou plochou střechu, kde se neuvažuje provoz. 

Hlavní hydroizolační fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva je tvořena z tepelné izolace, 

v tomto případě ze spádových klínů EPS 100 S.  

 

Součinitel prostupu tepla:  

d= 0,4155 m 

R= 4,511 m
2
.K/W 

U= 0,215 W/m
2
.K 

UN= 0,24 W/m
2
.K 

U< UN 

0,215< 0,24 W/m
2
.K 

 

Splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.   

http://www.dek.cz/
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Investiční náklady varianty Dekroof 01: 

 

Tab. 1 Dekroof 01 investiční náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC  

 

Náklady na materiál: 

Tab. 2 Dekroof 01 Materiálové náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 
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DEKROOF 02 

Specifikace skladby: 

 

Obr. 14 Skladba Dekroof 02, zdroj: www.dek.cz 

Popis skladby: 

Jedná se o jednoplášťovou, mechanicky kotvenou plochou střechu, bez provozu. Hlavní 

hydroizolační fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva je tvořena podkladem skladby, 

železobetonovou monolitickou deskou.   

 

Součinitel prostupu tepla:  

d= 0,4155 m 

R= 4,511 m
2
.K/W 

U= 0,215 W/m
2
.K 

UN= 0,24 W/m
2
.K 

U< UN 

0,215< 0,24 W/m
2
.K 

 

Splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.   

 

http://www.dek.cz/
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Investiční náklady varianty Dekroof 02: 

Tab. 3 Dekroof 02 investiční náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 

Náklady na materiál: 

Tab. 4 Dekroof 02 Materiálové náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 
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DEKROOF 03 

Specifikace skladby: 

Obr. 15 Skladba Dekroof 03, zdroj: www.dek.cz 

 

Popis skladby: 

Jedná se o jednoplášťovou, lepenou či mechanicky kotvenou plochou střechu, kde se 

neuvažuje provoz. Hlavní hydroizolační vrstva je ze souvrství asfaltových pásů, spádová 

vrstva je tvořena z tepelné izolace, v tomto případě ze spádových klínů EPS 100 S.  

 

Součinitel prostupu tepla:  

d= 0,4215 m 

R= 4,537 m
2
.K/W 

U= 0,214 W/m
2
.K 

UN= 0,24 W/m
2
.K 

U< UN 

0,214< 0,24 W/m
2
.K 

 

Splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.   

 

http://www.dek.cz/
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Investiční náklady varianty Dekroof 03: 

Tab. 5 Dekroof 03 investiční náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 

 

 

Náklady na materiál: 

Tab. 6 Dekroof 03 Materiálové náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 
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DEKROOF 04 

Specifikace skladby: 

 Obr. 16 Skladba Dekroof 04, zdroj: www.dek.cz 

  

Popis skladby: 

Jedná se o jednoplášťovou, lepenou nebo mechanicky kotvenou plochou střechu, kde se 

neuvažuje provoz. Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena asfaltovanými pásy, spádová vrstva 

je tvořena z tepelné izolace, v tomto případě ze spádových klínů EPS 100 S.  

 

Součinitel prostupu tepla:  

d= 0,4215 m 

R= 4,537 m
2
.K/W 

U= 0,214 W/m
2
.K 

UN= 0,24 W/m
2
.K 

U< UN 

0,214< 0,24 W/m
2
.K 

 

Splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.   

 

 

 

 

 

 

http://www.dek.cz/
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Investiční náklady varianty Dekroof 04: 

Tab. 7 Dekroof 04 investiční náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 

 

 

Náklady na materiál: 

Tab. 8 Dekroof 04 Materiálové náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 
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DEKROOF 05 

Specifikace skladby: 

 Obr. 17 Skladba Dekroof 05, zdroj: www.dek.cz 

 

Popis skladby: 

Jedná se o jednoplášťovou, lepenou nebo mechanicky kotvenou plochou střechu, kde se 

neuvažuje provoz. Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena asfaltovými pásy, spádovou vrstvu 

tvoří nosný podklad střechy, monolitická železobetonová deska.  

 

Součinitel prostupu tepla:  

d= 0,4215 m 

R= 4,537 m
2
.K/W 

U= 0,214 W/m
2
.K 

UN= 0,24 W/m
2
.K 

U< UN 

0,214< 0,24 W/m
2
.K 

 

Splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dek.cz/
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Investiční náklady varianty Dekroof 05: 

Tab. 9 Dekroof 05 investiční náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 

 

 

Náklady na materiál: 

 

Tab. 10 Dekroof 05 Materiálové náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 
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DEKROOF 06 

 

Specifikace skladby: 

 Obr. 18 Skladba Dekroof 06, zdroj: www.dek.cz 

 

Popis skladby: 

Jedná se o jednoplášťovou, mechanicky kotvenou plochou střechu, kde se neuvažuje provoz. 

Hlavní hydroizolační vrstva je z asfaltových pásů, spádovou vrstvu tvoří nosný podklad 

střechy, monolitická železobetonová deska.  

 

Součinitel prostupu tepla:  

d= 0,4625 m 

R= 4,517 m
2
.K/W 

U= 0,215 W/m
2
.K 

UN= 0,24 W/m
2
.K 

U< UN 

0,215< 0,24 W/m
2
.K 

 

Splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.   

 

 

 

 

 

 

http://www.dek.cz/
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Investiční náklady varianty Dekroof 06: 

 

Tab. 11 Dekroof 06 investiční náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 

 

Náklady na materiál: 

 

Tab. 12 Dekroof 06 Materiálové náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 
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DEKROOF 08 

 

Specifikace skladby: 

Obr. 19 Skladba Dekroof 08, zdroj: www.dek.cz 

 

Popis skladby: 

Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu, kde se neuvažuje provoz. Hlavní hydroizolační 

vrstva je z fólie z měkčeného PVC, s násypem kameniva, spádovou vrstvu tvoří tepelná 

izolace, EPS 100 S.  

 

Součinitel prostupu tepla:  

d= 0,4655 m 

R= 4,578 m
2
.K/W 

U= 0,212 W/m
2
.K 

UN= 0,24 W/m
2
.K 

U< UN 

0,212< 0,24 W/m
2
.K 

 

Splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.   

 

 

 

 

 

 

http://www.dek.cz/
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Investiční náklady varianty Dekroof 08: 

 

Tab. 13 Dekroof 08 investiční náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 

 

Náklady na materiál: 

 

Tab. 14 Dekroof 08 Materiálové náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 
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Investiční náklady varianty Dekroof 08 upravené projektantem: 

 

Tab. 15 Dekroof 08 upravené investiční náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 

 

Náklady na materiál: 

 

Tab. 16 Dekroof 08 upravené Materiálové náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 
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DEKROOF 09A 

Specifikace skladby: 

Obr. 20 Skladba Dekroof 09A, zdroj: www.dek.cz 

 

 

Popis skladby: 

Jedná se o jednoplášťovou vegetační střechu s extenzivní zelení, hlavní hydroizolační vrstva 

z fólie z měkčeného PVC, spádovou vrstvu tvoří podkladní nosná vrstva, železobetonová 

monolitická deska.  

 

Součinitel prostupu tepla:  

d= 0,4355 m 

R= 4,102 m
2
.K/W 

U= 0,236 W/m
2
.K 

UN= 0,24 W/m
2
.K 

U< UN 

0,236< 0,24 W/m
2
.K 

 

Splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.   

 

 

 

 

 

http://www.dek.cz/
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Investiční náklady varianty Dekroof 09A: 

 

Tab. 17  Dekroof 09A investiční náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 
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Náklady na materiál: 

 

Tab. 18 Dekroof 09A Materiálové náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 

 

DEKROOF 09B 

Specifikace skladby: 

Obr. 21 Skladba Dekroof 09B, zdroj: www.dek.cz 

 

Popis skladby: 

Jedná se o jednoplášťovou vegetační střechu s extenzivní zelení, hlavní hydroizolační vrstva 

z asfaltových pásů, spádovou vrstvu tvoří podkladní nosná vrstva, železobetonová 

monolitická deska.  

http://www.dek.cz/
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Součinitel prostupu tepla:  

d= 0,4462 m 

R= 4,307 m
2
.K/W 

U= 0,225 W/m
2
.K 

UN= 0,24 W/m
2
.K 

U< UN 

0,225< 0,24 W/m
2
.K 

Splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.   

Investiční náklady varianty Dekroof 09B: 

Tab. 19 Dekroof 09B investiční náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 
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Náklady na materiál: 

 

Tab. 20 Dekroof 09B Materiálové náklady, zdroj: vlastní tvorba v SW EuroCALC 

 

Shrnutí rozpočtů vybraných řešení ploché střechy bytového domu: 

DEKROOF cena bez DPH cenový index náklady materiál index nákladů U (W/m
2
.K) 

01 324 820 Kč 0,78 249 908 Kč 0,88 0,215 

02 268 768 Kč 0,65 216 948 Kč 0,76 0,215 

03 411 159 Kč 0,99 334 699 Kč 1,18 0,214 

04 429 031 Kč 1,03 330 537 Kč 1,16 0,214 

05 384 800 Kč 0,93 300 603 Kč 1,06 0,214 

06 658 739 Kč 1,59 567 571 Kč 1,99 0,215 

08 412 088 Kč 0,99 288 291 Kč 1,01 0,212 

08 upravené 415 543 Kč 1,00 284 638 Kč 1,00 0,212 

09a 568 138 Kč 1,38 418 780 Kč 1,47 0,236 

09b 827 393 Kč 2,01 531 408 Kč 1,87 0,225 

Tab. 21 Porovnání variant, zdroj: vlastní tvorba 
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Analýza variant: 

Nejvhodnější variantu bych hledala vylučováním méně vhodných variant 

s porovnáním zvoleného Dekroof 08 projektantem. A to po cenové stránce, náchylnosti k 

poruchám, náročnosti údržby, možnostem oprav (jejich náročnosti), v úvahu připadá i tepelný 

součinitel prostupu tepla. 

Jako první provedeme porovnání Dekroof 08 a Dekroof 08 upravený projektantem. 

Originální řešení Dekroof 08- je o 1% levnější než projektantem upravené, projektant zde sice 

snížil o malou částku náklady na materiál nahrazením separační vrstvy za levnější, ale náklady 

se navýšili přesuny hmot díky navýšení kačírkové vrstvy. Dále přesto budeme varianty 

porovnávat s řešením použitým v projektu (tj. upraveným Dekroof 08 za 415.543,-Kč).  

Levnější možné varianty jsou Dekroof 01 (324.820,-Kč) a Dekroof 02 (268.768,-Kč), 

tato řešení bych ale nevolila. Ačkoli jsou v porovnání s Dekroof 08 o 22% a 35% levnější. 

Dekroof 01 a 02 se skládají z méně vrstev, jsou praktické, ale vrchní hydroizolační PVC fólie 

není chráněna před vnějšími vlivy (vítr, sluníčko, mráz) jako je to v případě Dekroof 08, není 

ani opatřena ochrannou vrstvou. Bude více náchylné na poškození. Volila bych tyto skladby 

spíše na jednodušší objekt než je náš řešený.  

Graf 1. Nákladové porovnání, zdroj: vlastní tvorba 

Nejdražší varianty jsou Dekroof 09b a Dekroof 06, investiční náklady jsou zde o 99% 

respektive 59% dražší než u varianty zvolené projektantem. Dekroof 09b jedná se o vegetační 

střechu, je to jediné řešení s tepelnou izolací EPS 150 S. Dekroof 06 je jediné doporučené 
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řešení s tepelnou izolací z minerální vlny. Obě tyto řešení mají příliš vysoké pořizovací 

náklady.  

Graf 2. Procentní podíl tepelné izolace na celkových nákladech varianty, zdroj: vlastní tvorba 

 

Po cenovém zhodnocení a vyloučení pěti nevhodných variant střešního pláště, zůstalo 

k dalšímu výběru řešení Dekroof 08, Dekroof 03, Dekroof 04, Dekroof 05 a Dekroof 09a. 

Dekroof 03, Dekroof 04 a Dekroof 05 spodní vrstvy jsou ze stejných materiálů, 

hydroizolační vrstvy nad tepelnou izolací EPS 100 S jsou jiné. Spodní hydroizolační vrstvy 

jsou rozdílné pouze nepatrně, proto se zaměřím na odlišnosti vrchních vrstev. Finální 

hydroizolační pásy jsou opatřeny ve všech případech břidličným posypem, který chrání pás 

před některými externími vlivy a vytváří drsnější povrch (nekluzký). Všechny pásy jsou také 

vyrobeny z SBS modifikovaného asfaltu. Elastek special dekor (Dekroof 04) má menší 

odolnost proti protrhávání příčně a i podélně. Elastek 40 Graphite (Dekroof 03) i Elastek 40 

Firestop (Dekroof 05) mají odolnosti pásů stejnou. Oba obsahují retardéry hoření a spadají do 

třídy E reakce na oheň. Elastek 40 Firestop je určen do hydroizolací v požárně nebezpečném 

prostoru, skladba vychází o 26.359,- Kč levnější než Dekroof 03. Z důvodu ceny a vlastností 

vrchních vrstev bych k dalšímu porovnávání zvolila Dekroof 05, variantu která je nejlevnější, 

ale zároveň má dobrou odolnost.  

Dekroof 09A za 568.138,-Kč je vegetační střecha s extenzivní zelení, Dekroof 08 za 

415.543,-Kč je plochá střecha s vodotěsnou izolací z PVC a násypem z kameniva, Dekroof 05 

za 384.800,-Kč je lepená nebo mechanicky kotvená skladba s vodotěsnou izolací ze souvrství 

asfaltových pásů.  
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V případě, že budeme hledět pouze na cenu, bude Dekroof 09A vyloučen, ale dnes 

kdy obrovské betonové a asfaltové plochy pomáhají k přehřívání prostoru města, zabraňují 

vsakování vody do půdy, se klade čím dál větší důraz na ekologii staveb a okolí.  

Mezi další kladné vlastnosti zelených střech se řadí: 

 Tlumení hluku z okolí 

 Produkování kyslíku od rostlin 

 Vsakování a postupné vypařování vody (zvlhčuje vzduch) 

 Přirozenější prostředí pro hmyz a ptáky 

 Lepší ochrana spodních vrstev před ultrafialovým zářením  

Spolu s kladnými vlastnostmi zelené střechy, ale přichází i zápory. Důležité jsou 

kvalitní materiály zabraňující prorůstání kořenů a důsledně dodržená technologie provádění. 

Všechny vrstvy musí být zabezpečeny proti sání větru, musí být zabezpečeno dostatečné 

odvodnění, aby nedocházelo k ucpávání odtoků a hnití rostlin. V případě poruchy 

hydroizolace je velmi obtížná její sanace.  

V případě našeho řešení projektu bych tento typ střechy nedoporučila z důvodu 

horšího přístupu údržby střechy a její technologické náročnosti, náročnosti případných poruch 

a jejich oprav. 

Graf 3. Součinitel prostupu tepla, zdroj: vlastní tvorba 
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Dekroof 08 nebo Dekroof 05, levnější variantou je Dekroof 05, cenový rozdíl mezi 

řešeními je 30.743,-Kč, z hlediska součinitele prostupu tepla je na tom lépe Dekroof 08 a to o 

0,002 W/m
2
.K, materiálové náklady jsou u Dekroof 08 o 6% nižší. Z hlediska ochrany 

hydroizolace před vnějšími vlivy (ultrafialové záření) je vhodnějším řešením vrstva kačírku 

(Dekroof 08) než modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem (Dekroof 05) z hlediska 

údržby a pohledové kontroly střešního pláště je volbou Dekroof 05.  

Při rozhodování o nejvhodnější variantě se přikláním ke zvolené variantě projektantem 

a to Dekroof 08, která má nejnižší tepelný součinitel prostupu tepla, investiční náklady se řadí 

do střední kategorie. Náklady na materiál jsou třetí nejnižší, mají dobrou odolnost vůči 

vnějším vlivům a nejsou tak náročné na realizaci, údržbu a opravy jako např. vegetační 

střechy.  

Investorovi bych jako tři nejvhodnější varianty řešení navrhla varianta Dekroof 08, 05 

a 09A. I s jejich dříve řečenými výhodami a nevýhodami.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo technické řešení a porovnání variant střešního pláště, 

doporučených od firmy DEK a.s. a střešního pláště zvoleného projektantem, na novostavbu 

Bytového domu Pod Všemi Svatými v Plzni. 

V první část obsahuje všeobecné seznámení s plochými střechy, jejich názvoslovím, 

skladbou, technickými požadavky ad. 

V druhá část práce obsahuje přehled konkrétních doporučených skladeb ploché střechy 

a jejich výpočty, investiční náklady variant ploché střechy bytového domu, nákladů na 

materiály, jejich porovnání a zhodnocení z hlediska součinitele tepelného odporu konstrukce. 

Všechny výsledky jsou přehledně shrnuty v tabulkách.  

Následuje hodnocení variant s jejich postupným vylučováním, z důvodu ceny, 

tepelného prostupu, náročnosti realizace, složitosti zjišťování poruch a jejich oprav. Jako 

nejvhodnější varianty byly vyhodnoceny Dekroof 08, Dekroof 05 a Dekroof 09A.  

K projektantem zvolené variantě Dekroof 08 se v závěru práce také přikláním, 

z hlediska tepelné odolnosti, investičních nákladů, odolnosti konstrukce vůči vnějším vlivům, 

možnosti údržby, zjišťování závad a náročnosti realizace případných oprav, vyšel Dekroof 08 

jako nejvhodnější řešený pro stavbu bytového domu Pod Všemi Svatými v Plzni.  
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